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"บทเรียนราคาแพง" ......มือท่ีเอือ้มมาสัมผัสมือฉันเบาๆส่ิงท่ีฉันพยายามหา
เหตผุลจากมือคู่น้ันมนัเป็นเพียงสัมผัสอุ่นๆท่ีเตม็ไปด้วยใจความขุ่นมวัในใจของฉัน 

แม้ว่ามือคู่นีจ้ะมาพร้อมกับค าว่า “เหน่ือยไหมวนันี”้... 
 
"อิสระแห่งการยอมรับ" ......เรามกัมองว่า ความเป็นอิสระ หรือ การมีอิสระ คือ
การทะลอุอกนอกกรอบ คือการแหกคอกหรือแหกกฎเง่ือนไข หรือคือการโบยบิน
ไปแสนไกลจากท่ีท่ีอยู่  ณ ตอนนี.้.. 

 
"หลากรสในหน่ึง" ......ส่ิงท่ีน่าตลกกคื็อ ไม่ว่าทุกอย่างจะเละเทะ ขาดๆ เกินๆ 
บ้าง ตั้งไฟแรงเกินบ้าง ใช้เวลานานเกินไปบ้าง บทสรุปของชีวิตคือการยอมรับ... 
 
 

 
 

ภาพปก รูปวาดในจดหมายจากสหายกวี 
สจัญา สุดยอด ส่งมาเม่ือเดือนกนัยายน 
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{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นยัยะส าคญั 

 
{หน่ึง วรรณศิลป์ท่ีส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่

ผูอ่้านและสังคม 
สอง วรรณศิลป์ท่ีขดัเกลาจิตใจและชีวติผูป้ระพนัธ์นั้นเอง  } 

 

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน 
 

 
เผยแพร่โดย 

ศูนยก์ารเขียนเปล่ียนชีวิต  สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ 
 

www.facebook.com/khianpianchiwit 

www.youngawakening.org/write4life 

อ่านฉบบัก่อนหนา้ไดท่ี้ 

http://youngawakening.org/write4life/?cat=50 
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 บทเรียนราคาแพง 

 

 “ภูเขาท่ีวา่สูง ยงัเต้ียกวา่สายตาท่ีทอดมอง”  ฉนัชอบมองภูเขาสูง

เพราะมนัท าใหฉ้นัสุขใจไดเ้สมอแมจ้ะมีเร่ืองทุกข ์เม่ือทอดสายตาไปมอง ทอ้งฟ้าจะ

สวยท่ีสุดเม่ือมีภูเขาสูงอยูเ่คียงคู ่ เพราะมนัชวนใหจิ้ตนาการและท าใหฉ้นัลืมความ

ทุกขไ์ดใ้นทนัที ฉะนั้นชีวติของฉนัจึงตอ้งประสบสุขทุกขป์ะปนกนัอยูเ่สมอๆสุข

กบัทุกขม์กัอยูคู่่กนัเปรียบเสมือนชีวติฉนัท่ีอยูคู่่กบัความรู้สึกทุกขอ์ยูภ่ายในเสมอ 

“ความทุกขก์บัชีวติของฉนั” คงคู่กนัเป็นพรมลิขิต 

           ฉนั คือ เด็กนกัเรียนม.ปลาย ธรรมดาๆคนหน่ึง ชีวตินกัเรียนม.ปลาย

ของฉนัก็ดูปกติดีทุกอยา่งไม่ต่างอะไรกบัเพ่ือนคนอ่ืนๆมาก จะต่างก็ตรงท่ีจนกวา่

คนอ่ืนเขา จนมาวนัหน่ึงคุณครูท่ีปรึกษาหอ้งไดเ้รียกฉนัใหไ้ปพบท่ีหอ้งประจ าการ

สอนของท่านโดยใหพ้าเพ่ือนท่ีสนิทไปดว้ย2คน ความรู้สึกแรกคือสงสยั พอถึงเวลา

พกักลางวนัฉนัขอใหเ้พ่ือนท่ีฉนัคิดวา่สนิทท่ีสุด2คนไปกบัฉนัเพราะทั้ง2คนนั้นอยู่
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บา้นใกล้ๆ กนักบัฉนัเราทั้งสามคนเขา้ไปพบคุณครูทีปรึกษาท่ีหอ้งตามท่ีไดน้ดัหมาย 

การเขา้พบคุณครุท่ีปรึกษาคร้ังน้ีมนัคือจุดเปล่ียนชีวติของฉนัฉนัไดก้ลายเป็นลูกใน

การอุปถมัภข์องท่านเพียงในช่วงเวลาไม่ก่ีนาที ชีวติของฉนัต่อจากน้ีมีพอ่เพ่ิมข้ึนมา

อีกคนท่านจะดูแลและใหก้ารช่วยเหลือฉนัในเร่ืองการเงินเป็นหลกัโดยจะใหเ้ป็น

รายเดือน และเร่ืองอ่ืนๆท่ีตอ้งการความช่วยเหลือก็สามารถบอกท่านได ้ โดยมี

เง่ือนไขส าคญั2ขอ้ คือ เกรดเฉล่ียตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.00 และหา้มโดยเด็ดขาดเร่ืองชูส้าว

ในโรงเรียน ดว้ยความจนและกลวัวา่ตวัเองจะพลาดโอกาสดีๆในชีวติฉนัจึงยอมรับ

เง่ือนไขทุกขอ้ พร้อมกนันั้นก็อยูภ่ายใตก้ารรับรู้ของเพ่ือนทั้ง2คน การไดรั้บโอกาส

ดีๆคร้ังน้ีดูเหมือนจะมีความสุขดีแต่มนัก็มาพร้อมกบัความทุกขใ์จท่ีกลวัวา่เพ่ือนๆ

จะมองความสมัพนัธ์ของฉนักบัพอ่ครูคนน้ีทางไม่ดี  ถึงแมว้า่ในความเป็นจริงมนัจะ

ไม่มีอะไร เพราะในเวลาน้ีฉนัก็เองก็อยูใ่นชมรมของคุณครูท่านน้ีคือชมรม

ภาพยนตร์สั้น ทุกเสาร์อาทิตยม์กัจะมีกิจกรรมตอ้งท าร่วมกนัอยูเ่สมอๆ แมค้วาม

ทุกขใ์จท่ีฉนักล่าวถึงมนัจะลอยเขา้มาในหวัฉนัแต่ฉนัเองก็ตอ้งปล่อยผา่นแลว้เก็บ

ทุกอยา่งไวใ้นใจ เพียงเพราะตอ้งคิดถึงค าวา่ “อนาคต” 3-4 เดือนแรกท่านก็ย  ้า

ตลอดวา่ทุกคร้ังท่ีไปรับเงินทุนรายเดือนตอ้งพาเพ่ือนทั้ง2คนไปดว้ย แต่พกัหลงัท่าน

ก็เร่ิมไม่ย  ้าบอกเพียงวา่ “มาคนเดียวก็ไดน้ะ”  ดว้ยความเคารพมากและเช่ือใจ

ฉนัก็ท าตามนั้น ทุกอยา่งก็ผา่นมาไดด้ว้ยดีเป็นปี โดยท่ีฉนัพยายามมองขา้มทุกๆ

ค าพดูของเพื่อนๆและบุคคลรอบขา้งตลอดมาเพราะฉนัเช่ือมัน่ในความเป็นครูของ

ท่านเสมอ “ฉนัก าลงัพยายามโยนความทุกขเ์ลก็ๆนอ้ยๆออกไป”  จนกระทั้ง

ปลายเทอมท่ี2ของชั้น ม.5 ทั้งโรงเรียนมีการจดักิจกรรมทศันศึกษา โดยแยกไปกนั

เป็นหอ้งทุกคนต่างพากนัต่ืนเตน้กนัยกใหญ่การไปทศันศึกษาคร้ังน้ีไดค้า้งคืนอีก
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ดว้ย เม่ือนกนอ้ยถูกปล่อยจากกรงมนัช่างเกลียวกราวต่ืนเตน้ดีใจ ฉนัเองก็ต่ืนเตน้ไม่

ต่างกบัเพ่ือนๆเลย มนัคือความหวงัท่ีจะไดมี้ภาพฉากหลงัรูปถ่ายฉากใหม่นัน่เอง....

การเดินทางเป็นไปอยา่งเรียบร้อยไดเ้กือบคร่ึงทาง 

         อยู่ๆ ก็มีเพ่ือนผูช้ายในหอ้งคนหน่ึงเดินเขา้มาบอกความในใจกบัฉนั 

อยา่งไม่ทนัไดต้ั้งตวัภายในใจลึกๆฉนัรับรู้ไดเ้ลยวา่เหตุแห่งความทุกขค์ร้ังใหม่ได้

เกิดข้ึนแลว้ เหตุการณ์มากมายเกิดข้ึนเพียงในช่วงเวลาไม่ก่ีวนัในช่วงทศันศึกษา

เท่านั้น ฉนัคิดเสมอวา่ไม่อาจมีความรู้สึกตอบโตต้่อเพ่ือนคนนั้นไดเ้พียงแต่รู้สึกดีท่ี

มีคนเขา้มารักมาชอบ จนกลบัมาถึงโรงเรียนอยูดี่ๆเพ่ือนก็พดูกนัวา่ “ปีหนา้ครูเขา

จะไม่พาพวกเราไปทศันศึกษาอีกแลว้นะไม่รู้วา่ไม่พอใจอะไร”  ประโยคต่างๆท่ี

ฉนัไดย้นินั้นก่อใหเ้กิดความทุกขใ์จตามมาอยา่งบอกไม่ถูก “หรือฉนัเป็นตน้เหตุ

”  ความรู้สึกมนัเขา้มาในหวัของฉนัเอง ความสมัพนัธ์ท่ีดีตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

มนักลายเป็นความเฉยชาอยา่งผิดสงัเกต จนกระทั้งปิดเทอมครูท่านโทรมาหาฉนั

แลว้บอกวา่ขอท าหนา้ท่ีคร้ังสุดทา้ยโดยนดัซ้ือโนต้บุ๊กให ้ ฉนัแปลกใจกบัค ากล่าว

ท่ีวา่ “หนา้ท่ีคร้ังสุดทา้ย” แต่ก็ตอบตกลงจะไป  เหตุการณ์ระหวา่งการเดินทาง

ดูบ่ึงตึงต่อกนัตลอดเวลา(ฉนัท าตวัไม่ถูก)จนกระทั้งเดินทางกลบัท่านจอดท่ีร้าน

ดอกไมแ้ห่งหน่ึงแลว้ใหฉ้นัเป็นคนเลือกดอกไมส้ดเพ่ือท่ีจะจดัใส่ช่อ “ในใจมนั

ร้อนวบูวาบอยา่งบอกไม่ถูก”  ฉนับอกตวัเองเสมอส่ิงท่ีเกิดอยูต่รงหนา้มนัไม่มี

อะไร ท่านคงจะซ้ือไปฝากภรรยา ท่านขอใหฉ้นัถือดอกไมช่้อนั้นจนถึงบา้น พอฉนั

จะลงจากรถท่านเอาการ์ดใบหน่ึงใส่ในช่อดอกไมช่้อนั้นแลว้บอก “ครูใหเ้ธอเก็บ

ไว ้ มนัอาจเป็นส่ิงสุดทา้ยจริงๆ”  ใจมนัร้อนรนจนท าใหรั้บรู้เลยวา่ความทุกข์
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ภายในใจของฉนัมนัเพ่ิมมากข้ึนฉนัไม่อยากใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งฉนักบัท่านจบ

ลงแบบน้ี ท่านไม่ยอมถามความจริงจากฉนัเลยสกัค า พอเปิดเทอมใหม่ฉนัข้ึนชั้นม.6

ฉนัตดัสินใจเขียนจดหมายฉบบัหน่ึงถึงท่าน อธิบายถึงเร่ืองราววนัไปทศันศึกษาโดย

คร่าวๆหลงัจากท่านไดอ่้านจดหมายฉบบันั้น ตกเยน็ท่านโทรหาฉนัถามทุกเร่ือง

อยา่งชดัเจน ท่านยืน่ค  าขาดวา่เร่ืองราวระหวา่งฉนักบัเพ่ือนชายคนนั้นตอ้งจบ

ถึงแมว้า่ฉนัจะยนืยนัวา่ไม่มีอะไรเกินเลยกวา่เพ่ือน แต่ฉนัตอ้งอยูห่่างๆจากเพ่ือนคน

นั้น ถา้ไม่ท าตามเกรดเฉล่ียในรายวชิาท่ีท่านสอนของเขาจะถูกตดัเป็นเกรดศูนย์

ทนัที “ฉนัไม่มีทางเลือกเลยจริงๆ”  แลว้ค าวา่เพ่ือนระหวา่งฉนักบัเขาล่ะ มนั

เป็นค าถามท่ีไม่มีค าตอบพร้อมกบัความทุกขใ์จ สุดทา้ยฉนัก็ตอ้งท าตามท่านทั้งท่ีขดั

กบัความรู้สึกภายในไม่นอ้ย ชีวติของฉนัต่อจากน้ีเตม็ไปดว้ยสายตาท่ีจดจอ้งจาก

เพ่ือนร่วมหอ้งทุกคนเพราะฉนัท าใหท่้านเปล่ียนใจกลบัมาใส่ใจนกัเรียนในท่ีปรึกษา

อีกคร้ัง ภายในแววตามีอะไรซ่อนอยูฉ่นัรับรู้ไดเ้ลยวา่มนัน่ากลวั ความทุกขใ์จมนั

ก าลงัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆฉนัตอ้งท าตวัห่างๆจากเพ่ือนคนนั้นฉนัตอ้งน่ิงเฉยกบัรอยยิม้จาก

ไมตรีของเขา ค าวา่เพ่ือนระหวา่งฉนักบัเขาตอ้งขาดเพราะเหตผุลท่ีฉนัไม่อาจทราบ

ไดอ้ยา่งชดัเจน ฉนัและเพ่ือนคนนั้นถูกตดัออกจากชมรม ท่านยืน่ขอ้เสมอจะหางาน

อยา่งอ่ืนใหฉ้นัท า ในทุกๆเยน็ท่านจะโทรมาหาฉนั เพ่ือถามทุกๆเร่ืองท่ีผา่นมาในวนั

แต่ล่ะวนั แต่!ท าไมค าพดูทุกค าท่ีไดย้นิมนัแปลกไปจากเดิม เร่ิมมีค าหวานๆคุย

นานๆเร่ิมมีค าวา่ “คิดถึง”  โผล่มา มนัแปลกแต่ฉนัก็ยอมรับฟังทุกค าพดู ฉนั

เตือนใจตวัเองเสมอวา่บุคคลคนน้ีคือคนท่ีฉนัเคารพรองจากพอ่แท้ๆ ฉนัจะยอมให้

ความรู้สึกท่ีไม่ดีมาท าลายความเคารพท่ีฉนัมีต่อท่านได ้  ฉนัไดทุ้กๆอยา่งท่ีฉนั

อยากจะได ้  เวลาผา่นไปเดือนกวา่ เยน็วนัหน่ึงท่านโทรมาแลว้บอกวา่อยากใหฉ้นั
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กลบัเขา้ไปท างานในชมรมเพราะเพื่อนในชมรมลาออก ฉนัตอบตกลงในทนัทีโดยท่ี

ฉนัไม่มีโอกาสจะถามเพ่ือนคนนั้นถึงเหตุผลท่ีลาออก ฉนัเขา้ไปท าหนา้ท่ีในชมรม

ทุกอยา่งท่ีฉนัเคยท า การดูแลฉนัระหวา่งการท างานมนัแสนพิเศษฉนัรู้สึกได ้ แต่ฉนั

ตอ้งท าเหมือนไม่รู้สึกการท างานประสบความส าเร็จในระดบัท่ีน่าพอใจ การท

ท างานเป็นทีมและจริงจงัตั้งใจท าใหบ่้อยคร้ังตอ้งท างานนอกเวลาเรียน ท าใหท่้าน

ไดมี้โอกาสไปส่งนกัเรียนทุกคนรวมทั้งฉนัท่ีบา้นบ่อยคร้ัง  ทุกๆคร้ังท่ีไปส่งฉนัตอ้ง

เป็นคนสุดทา้ยท่ีไดล้งรถถึงแมบ้า้นฉนัจะเป็นทางผา่นของบา้นเพ่ือนๆคนอ่ืน 

ช่วงเวลาแค่ไม่ก่ีนาทีหลงัจากเพ่ือนๆลงจากรถจนหมดนั้นความรู้สึกภายในจิตใจ

ของฉนัมนัร้อนรน มนัอาจจะเป็นความทุกขท่ี์มาอยา่งไม่ตั้งตวั แต่ฉนัก็เอาความ

เคารพท่ีฉนัมีอยูเ่ตม็หวัใจมาคัน่กลางไวเ้สมอ มือท่ีเอ้ือมมาสมัผสัมือฉนัเบาๆส่ิงท่ี

ฉนัพยายามหาเหตุผลจากมือคู่นั้นมนัเป็นเพียงสมัผสัอุ่นๆท่ีเตม็ไปดว้ยใจความขุ่น

มวัในใจของฉนั แมว้า่มือคูน้ี่จะมาพร้อมกบัค าวา่ “เหน่ือยไหมวนัน้ี”  แววตาท่ี

ส่งมายงัฉนัท าใหฉ้นัคิดถึงใบหนา้ท่ีแสนใจดีของภรรยาท่านร่วมทั้งไมตรีท่ีดีจากลูก

ของท่านเตม็ไปหมด ท าไมแววตาท่ีเคยเตม็ไปดว้ยความห่วงใยหวงัดีก่อนหนา้น้ีมนั

กลายเป็นแววตาท่ีโหยหาเช่นน้ี ความร้อนภายในจิตใจเร่ิมทวคีวามร้อนยิง่ข้ึน อีกใจ

ก็คิดวา่เราคงคิดมากไปเอง หลงัจากวนันั้นเหตุการณ์แบบน้ีก็เกิดข้ึนอีกหลายคร้ังแต่

ทุกๆคร้ังฉนัก็เอาค าวา่ “เคารพ”  เขา้มาคัน่กลางเสมอ  และแลว้ทุกคร้ังใหญ่ก็

เร่ิมข้ึนเม่ือเพ่ือนๆท่ีฉนัสนิทต่างพากนัตีตวัออกห่างจากฉนัโดยท่ีฉนัไม่อาจรับรู้ได้

เลยวา่เพราะเหตใุด ฉนัรู้เพียงวา่ฉนัไม่ไดท้ าส่ิงใดท่ีผดิพลาดจนน่ารังเกียจ ฉนัยงัอยู่

ในเสน้ท่ีฉนัไดขี้ดมนัไวอ้ยา่งดี แต่ทุกกริยาท่ีฉนัไดจ้ากเพ่ือนๆนั้นมนัท าใหฉ้นัได้
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เรียนรู้ทุกขท่ี์แสนทรมานอีกอยา่งหน่ึงในวยัเรียน คือ ทุกขท่ี์ไม่มีเพ่ือนแท ้ เพื่อนท่ี

พร้อมจะรับฟังทุกเร่ืองไม่วา่จะทุกขจ์ะสุข ในตอนน้ีมนัมืดมองไม่เห็นใครจริงๆ 

        ฉนัรู้ไม่มีเพ่ือนคนไหนมองฉนัในดา้นดี กลบักนัฉนักบัรู้สึกวา่ฉนั

ส าคญัในสายตาครูท่านนั้น ฉนัทนกบัแรงกดดนัจากเพ่ือนๆจนถึงปลายเทอมสุดทา้ย

ในชีวติ ม.ปลาย เพ่ือนๆหลายคนก็ไดท่ี้เรียนต่อแลว้ ส่วนฉนัเหมือนฟ้าแกลง้สอบยงั

ไม่ติดสกัท่ี ยงัดีท่ีมีท่านโทรมาใหก้ าลงัใจทุกวนั ทั้งๆท่ีบางคร้ังฉนัก็ไม่สบายใจนกั

ท่ีท่านใหค้วามสนใจจนออกหนา้ออกตา เหตุการณ์ท่ีฉนักลวัมนัเร่ิมชดัเจนข้ึนทุก

วนัเม่ือ ท่านตดัสินใจสารภาพความในใจกบัฉนัโดยการพดูเปรียบเทียบก่อน “

เบ้ืองหนา้ท่ีแสนดีและขาวสะอาดอยา่งครูบางคร้ังก็มีมุมมืดเหมือนกนันะ”ท่าน

บอกกบัฉนัวา่ความรู้สึกท่ีท่านมีตอ่ฉนัในตอนน้ีมนัเปล่ียนไปแลว้ ตลอดระยะเวลา

ท่ี 3-4 เดือนท่ีผา่นมาทุกๆอยา่งท่ีท่านท าใหฉ้นัมนัไม่ใช่หนา้ของครูกบัศิษย ์หรือพอ่

กบัลูกเพราะหนา้ท่ีเหล่านั้นมนัไดจ้บไปนานแลว้ ความรู้สึกของฉนัเม่ือไดย้นิ

เช่นนั้นความร้อนรุ่มภายในใจมนัทวยีิง่กวา่เดิม การท่ีท่านไดส้ารความใจกบัฉนัใน

คร้ังน้ีมนัส่งผลใหฉ้นัมีความรู้สึกดัง่ตกนรกอยา่งไม่ไดเ้จตนา จากท่ีฉนัเคยมองขา้ม

สายตาคนรอบขา้งท่ีมองฉนัในวนัน้ีฉนัรับรู้เลยวา่ฉนัไดม้องขา้มส่ิงท่ีผิดพลาดท่ีสุด

ในไดมี้โอกาสไดน้ัง่คุยกบัเพ่ือนคนท่ีเคยท างานในชมรมแลว้ลาออก ฉนัเลย

ตดัสินใจถามถึงเร่ืองราวทุกอยา่งภายในใจคิดเพียงอยากแลกเปล่ียนความรู้สึก เขา

บอกกบัฉนัวา่ท่ีเขาออกจากชมรมเพราะครูท่านไม่ค่อยพอใจในการท างานของเขา 

เขารู้สึกวา่กดดนัเลยตอ้งออกทั้งท่ีเขาก็ไม่ไดอ้ยากออก ความรู้สึกในตอนน้ีฉนั

เหมือนนางร้ายในร่างของคนโง่ ท่ีผา่นมาฉนัคือคนท่ีรู้ทุกๆเร่ืองท่ีเป็นไปในสายตา

ของทุกๆคนทั้งท่ีฉนักลบักลายเป็นคนท่ีไม่เคยรู้อะไรเลย สายตาท่ีดูถูกความเป็น
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ลูกผูห้ญิงจากคนรอบขา้งมนัท าใหฉ้นัร้อนจนฉนัอยากจะหนีไปใหไ้กล เม่ือฉนัไดรู้้

ทุกอยา่งรวมทงัความรู้สึกภายในใจของท่านแลว้ ส่ิงท่ีฉนัตอ้งท าในตอนน้ีคืออยูใ่ห้

ห่างจากท่านเพ่ือพิสูจนค์วามบริสุทธ์ิของฉนัเอง ความเคารพ ศรัทธา ท่ีฉนัพยายาม

มอบใหท่้านท่ีผา่นมานั้นมนัถูกท าลายภายในพริบตา ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความทุกขใ์จ

จากเร่ืองราวท่ีผา่นเขา้มามนัช่างท าใหฉ้นัอ่อนลา้  

 ในท่ีสุดฉนัก็สอบติดวทิยาลยัการแพทยแ์ละสาธารณสุข สาขาอนามยั

ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัช่ือดงัแห่งหน่ึงของจงัหวดั ฉนัดีใจมากเพราะมนัเป็นคณะ

ท่ีฉนัมีความใฝ่ฝันมากอีกทั้งยงัเป็นวทิยาลยัท่ีช่ืนชอบ วนัท่ีฉนัรู้ผลการสอบตรงฉนั

แสนร่าเริง ใจมนัเตม็ไปดว้ยความหวงั ฉนัถือใบจ่ายเงินค่ารายงานตวัเขา้เป็น

นกัศึกษาไปใหแ้ม่ดู แววตาท่ีคาดเดาไม่ไดป้นมากบัค าพดูท่ีแสนเศร้า “แม่ไม่มี

เงินมากขนาดน้ีนะลูก แค่ซ้ือกบัขา้วซ้ือของใชใ้นแต่ละวนัมนัยงัไม่พอเลย” ค าวา่

อนาคตของฉนัปลิวหายไปกบัตาส่ิงท่ีฉนัพยายามมาโดยตลอดมนัไม่มีความหมาย

ใดๆ เพียงเพราะค าวา่ “เงิน”  การท่ีฉนัตั้งใจเรียนท าเกรดเฉล่ียใหไ้ดสู้งๆผล

สุดทา้ยมนัคงมีค่าแค่กระดาษแผน่หน่ึงเท่านั้น เม่ืออนาคตของฉนัต่อจากน้ีคงเป็นได้

แค่สาวชาวนา หรือไม่ก็สาวโรงงานเท่านั้น  และแลว้มนัก็ถึงเวลาเม่ือถึงวนัสอบ

ปลายภาควนัสุดทา้ยเทอมสุดทา้ยสอบคร้ังสุดทา้ยของชีวติมธัยม และท่ีส าคญัคือ

เป็นวนัสุดทา้ยในการจ่ายเงินค่ารายงานตวัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ความเศร้าภายในใจ

มนัเร่ิมมากข้ึนๆยิง่เวลาผา่นไปฉนัยิง่ทรมาน เศร้าท่ีตอ้งจากจากเพือ่นท่ี  เคยเดิน เคย

เรียน เคยเล่น เคยรัก เคยทะเลาะ และฉนัก็คุน้คิดอยูต่ลอดเวลาวา่ฉนัคงพลาดโอกาส

ท่ีแสนส าคญัในชีวติของฉนัไปแลว้จริงๆ 
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ความทุกขค์ร้ังน้ีคงเป็นทุกขค์ร้ังสุดทา้ยในชีวติวยัเรียนของฉนัแลว้สิ เพราะฉนัรู้สึก

ไดถึ้งความเจบ็ปวดท่ีสุดในชีวติท่ีผา่นมาของฉนัเลย ความรู้สึกท่ีน ้าตาตกในมนัเป็น

อยา่งน้ีน่ีเองฉนัพ่ึงไดรั้บรู้มนัจริงๆ การเดินออกจากโรงเรียนของฉนัในวนัน้ีเตม็ไป

ดว้ยภาพความทรงจ าท่ีฉนัขีดเสน้ใตไ้วว้า่ “ภาพความทรงจ าท่ีงดงาม”  ทุก

รอยยิม้ ทุกคราบน ้ าตา คือภาพท่ีงดงามท่ีสุดในชีวติของฉนั แมชี้วติต่อจากน้ีฉนั

จะตอ้งเดินคนละเสน้ทางกบัเพ่ือนๆอีกหลายคน แต่ส่ิงท่ีฉนัควรท าก็คือ ท าทุกอยา่ง

ใหดี้ท่ีสุด........ 

         เร่ืองครูท่านนั้นกบัฉนัทุกๆอยา่งท่ีเคยไดรั้บ ทุกๆอยา่งท่ีเคยไดย้นิ 

ทุกๆความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ฉนัรู้สึก “ขอบคุณ” ขอบคุณทุกๆ

ช่วงเวลาท่ีสอนใหเ้ด็กคนน้ีไม่เรียนรู้วา่ใจซ้ือใจไม่ไดเ้สมอไป ฉนัไม่อยากใหท่้าน

ท าร้ายความเคารพความศรัทธาของฉนัไปมากกวา่น้ี ฉนัอยากจดจ าเพียงความรู้สึกท่ี

ดีๆ ความรักความปรารถนาท่ีดีๆเท่านั้น มนัอาจจะเป็นเร่ืองของหวัใจจริงๆจนบา้ง

คร้ังความถูกผิดก็แยกกนัไม่ออกฉนัไม่โทษท่านท่ีคิดกบัฉนัแบบนั้น ส่ิงใดท่ีมนั

ผิดพลาดไปแลว้ฉนัจะเก็บไวเ้ป็นบทเรียนราคาแพงเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในชีวติ

ต่อไป “เม่ือเราทุกขใ์หม้องวา่สุขรออยูข่า้งหนา้ ใชใ้จต่อสูอ้ยา่พยายามวิง่หนีแต่จง

คิดท่ีจะเรียนรู้วา่ทุกขค์ร้ังน้ีเป็นเช่นไร ทุกขค์ร้ังน้ีใหอ้ะไรกบัชีวติเราบา้ง”  ชีวติ

ของฉนัไดผ้า่นด่านชีวติคร้ังน้ีไปไดแ้ต่ก็ใช่วา่จะหมดทุกขเ์พราะทางขา้งหนา้ยงัไม่

อาจรู้ไดว้า่มีทุกขอ์นัใดรออยู ่ ฉนัเตือนตวัเองเสมอวา่ “เม่ือเราเลือกเดินทางน้ีแลว้

ไม่วา่จะตอ้งเจอทุกขห์รือสุขฉนัจะเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขเพ่ืออยูก่บัมนัและยอมรับกบัส่ิง

ท่ีตอ้งเจอใหไ้ด”้ เพราะสกัวนัมนัจะผา่นไปไดด้ว้ยดี...โปรดเช่ือมัน่ในตวัเอง 
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_________________________________________________________ 

 

“  อสิระแห่งการยอมรับ       ” 

  

 หายใจเขา้  รับรู้ดูแลลมหายใจเขา้ เปิดรับและยอมรับ ทุกการหายใจท่ี

เกิดข้ึน ณ ปลายจมูกและลึกลงในร่างกาย การหายใจคือการเปิดรับ การมีสติคือการ

ยอมรับ ใส่ใจท่ีลมหายใจเขา้ ยอมรับอยา่งผูรู้้ 

 หายใจออก อ าลาลมหายใจในร่างกาย ผอ่นออก เร็วหรือชา้ รับรู้ดูแล 

หายใจออกคือปล่อยวาง สติคือการยอมรับ ใส่ใจท่ีลมหายใจออก ยอมรับอยา่งผูว้าง

ลงแลว้ 

 เม่ือเราจบัปากกาเขียนอกัษรถอ้ยค าลง เราก าลงัยอมรับความรู้สึกและ

ความนึกคิดท่ีมีอยูใ่นจิตใจ แผล่งวางเพ่ือไตร่ตรอง เม่ือเราเจริญสติภาวนา จิตใจ

ก าลงัยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั เพ่ือมีประสบการณ์และก าลงัส าหรับการ

ยอมรับทุกลมหายใจแห่งเหตุการณ์ชีวติ 
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 เรามกัมองวา่ ความเป็นอิสระ หรือ การมีอิสระ คือการทะลุออกนอก

กรอบ คือการแหกคอกหรือแหกกฎเง่ือนไข หรือคือการโบยบินไปแสนไกลจากท่ีท่ี

อยู ่ณ ตอนน้ี เราอาจไม่พอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้น ท่ีโรงเรียน หรือท่ีท างาน เรา

อาจรู้สึกวา่ชีวติตอนน้ีจ ากดัไม่ใหเ้ราท าอะไรเพ่ือตนเองบา้งเลย เราอาจรู้สึกวา่ใคร

บางคนใกลต้วัเอาแต่กดดนัหรือบงัคบัตนใหท้ าส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีหวัใจปฏิเสธ  เราอาจ

ใฝ่หวงัช่วงเวลาท่ีหลุดพน้จากส่ิงต่างๆ ท่ีจ ากดัเราไวแ้บบน้ี รอคอยหรือเฝ้าหา

หนทางเป็นอิสระ 

 เม่ือใจเราคิดยดึวา่ อิสระคือการไปจากท่ีน่ี เป็นการทะลุกรอบ หรือ

เป็นการโบยบินไปไกลแสนไกล เรายอ่มผกูยดึติดตนเองไวก้บัความไม่พอใจ กบั

การปฏิเสธ กบัการทุกขต์รม หรือกบัความอยากใคร่มี กลบักลายเป็นวา่อิสระท่ีเรา

เช่ือมัน่กลายเป็นเชือกผกูเราไวแ้ละปิดบงัตามืดมน   

 หายใจเขา้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นอยูอ่าจท าใหเ้ราทุกขเ์หลือเกิน เหมือน

ไร้หนทางออก เหมือนไม่มีทางแกไ้ข หรือสบัสนไม่อาจคิดชดัเจน เราพยายามหา

หนทางอยูร่อดหรือหลบล้ีส่ิงเหล่านั้น จิตใจเราก็สร้างกลไกข้ึนมาปกป้องตนเอง 

เพื่อมิใหเ้ผชิญหรือไปพน้จากส่ิงท่ีท าใหเ้ราทุกขใ์จ 

 หายใจออก ใครคนหน่ึงอาจพดูท าร้ายน ้ าใจเรา หรือวจิารณ์เจ็บปวด

สัน่ไหว เราอาจตอบโตอ้ยา่งเผด็ร้อน นินทาลบัหลงั หรือเลือกหลบเล่ียงไม่ส่ือสาร 

แต่เรามิไดท้บทวนตนเองอยา่งจริงจงัวา่ค  าวจิารณ์หรือค าพดูนั้นเป็นจริงอยา่งไร ตวั

เรามีส่วนต่างอยา่งไร อีกฝ่ายมีเจตนาและเห็นตวัเราในแง่มุมใด เพราะเรากลวัและ

เจ็บปวด เราจึงเลือกหลบเล่ียงท่ีจะยอมรับการถูกวจิารณ์อยา่งตรงไปตรงมา  
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๑๔ 

 เหตุการณ์เลวร้ายท่ีไม่น่าเกิดชีวติเราอาจเกิดข้ึนในวนัหน่ึง ส่ิงท่ีฝันมา

ตลอดถูกพงัทลายส้ินเชิง หวัใจถูกท าร้ายบอกช ้า เราอาจเลือกกล ้ากลืนกกัขงัตวัเอง

อยูเ่ดียวดาย เราอาจเลือกบัน่ทอนชีวติดว้ยการเสพติดบางส่ิงบางอยา่ง เราอาจเลือกสู้

ดว้ยการลงมือท างานอยา่งบา้คลัง่ ใชชี้วติสุดโต่งเพ่ือหวงัลืมหรือกา้วผา่น  

 หวัใจเราอาจก าลงัหนีอยา่งไม่รู้ตวั แมท่้าทีเราอาจเหมือนเป็นการสูก็้

ตาม การลืมตาวิง่อยา่งเห็นเสน้ทางเบ้ืองหนา้ชดัเจน ต่างจากการหลบัตาวิง่ 

 หายใจเขา้ ดว้ยใจท่ีเจบ็ปวดและกลวั ท าใหเ้ราหลบัตาลง ไม่กลา้

ยอมรับและเผชิญหนา้กบัความจริงท่ีมีอยา่งจริงใจ  เราบางคนหลบัตาและสูสุ้ดชีวติ 

บัน่ทอนร่างกายเพ่ือพยายามหลบเล่ียงความปวดร้าว  เราบางคนหลบัตาและหนัหลงั

วิง่หนี และเราบางคนหลบัตาแลว้ปล่อยใหส่ิ้งต่างๆ หรือใครต่างๆ ชกัน าพาไป 

 หายใจออก การยอมรับคือการลืมตาข้ึน มองและพินิจส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

รู้ตวั ก่อนท่ีเราจะเลือกแกปั้ญหาหรือท าส่ิงใด  หากเราปล่อยใหห้วัใจหลบเล่ียงความ

ทุกขต์ามความเคยชินแลว้ เราก็คือคนหลบัตาท่ีพยายามหนีหรือแกปั้ญหา ทั้งๆ ท่ีเรา

สามารถลืมตาข้ึนและมองส่ิงต่างๆ อยา่งท่ีเป็นจริงได ้

 เม่ือเราหลบัตาลง ไม่ยอมรับ จิตใจเราจะปรุงแต่งเหตุการณ์ใหเ้กินเลย 

เราอาจคิดเอาเองวา่มนัเลวร้ายเช่นใด ทั้งท่ีอิทธิพลแง่ลบต่อชีวติมีเพียงนิดนอ้ย เรา

อาจคิดตอบย  ้าตวัเองวา่เห็นแก่ตวัหรือไร้ค่า ทั้งๆ ท่ีเหตุการณ์นั้นมีปัจจยัต่างๆ หนุน

น าใหเ้กิดข้ึนมากมาย  เราอาจหลบัตาแลว้ตีความเองวา่เหตุการณ์น้ีมีผลเสียเหลือ

คณา แต่ความจริงแลว้อาจมีฟ้าหลงัฝนท่ีสวยงามกวา่คร้ังใดในชีวติรออยู ่
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๑๕ 

 ยามเราจรดปากกา ใหด้วงตาเราเฝ้าดู ใหด้วงใจเราเฝ้ารู้ ติดตามการ

เขียนของเรา ยอมรับหวัใจในขณะนั้น ยอมรับอกัษรท่ีปรากฏบนกระดาษ งานเขียน

เราอาจวกวน ถอ้ยค าอาจซ ้ าซาก ความคิดโครงเร่ืองอาจตีบตนั เฝ้าดูแลอยา่งยอมรับ 

พิจารณาความจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่จมปลกัในความคิดท่ีตดัสิน ยอมรับความเกร็งและ

ความกดดนัหากมีอยูใ่นใจหรือร่างกาย  

  ยอมรับแลว้เราเลือกไดว้า่จะท าเช่นใด  เพียงรู้วา่ส่ิงใดเกิดข้ึน หวัใจเรา

รู้สึกอยา่งไร ความคิดปรุงแต่งไปอยา่งไร แลว้เราท าอะไรไดบ้า้ง มีอะไรท่ีเราไม่

ยอมท า การยอมรับมิใช่การยอมจ านน หากเป็นการเผชิญหนา้อยา่งแทจ้ริง เม่ือเรา

เห็นเบ้ืองหนา้หรือจุดท่ีเราอยูอ่ยา่งชดัแจง้ เรายอ่มเห็นทางเลือกและโอกาสมากกวา่

หนัหนา้หนี 

 หายใจเขา้ การเป็นอิสระไม่ใช่การหลบหนีจากความจริง แต่เกิดจาก

การยอมรับ เม่ือใจเรายอมรับความจริง เรายอ่มไม่ถูกผกูยดึอยูก่บัความไม่พอใจ 

ความอยากใคร่ และการปฏิเสธ  ปัญญาภายในยอ่มผลิงามและเป็นแสงน าทาง เรา

ยอ่มเห็นแง่งามของส่ิงท่ีเกิด หรือส่ิงท่ีเป็น เรายอ่มเห็นโอกาส และมีทางเลือกท่ี

หลากหลายซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวติเราในปัจจุบนั 

 ผูต้อ้งขงัเรือนจ าท่ีเขา้ร่วมการอบรมการเขียนบ าบดักบัสถาบนัธรรม

วรรณศิลป์ เล่าในสมุดบนัทึกวา่ เธอรู้สึกอยากต่ืนนอนทุกเชา้ รู้สึกมีความสุขกบัส่ิง

ต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่มีเร่ืองราวดีๆ ในแต่ละวนั มีมิตรภาพและความสวยงาม  
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๑๖ 

 ถอ้ยค าในบนัทึกน้ีวเิศษนกั แมผู้ต้อ้งอาศยัอยูภ่ายใตร้ั้วลอ้มและ

กฎระเบียบท่ีมากมายกวา่คนทัว่ไป กลบัรู้สึกเห็นคุณค่าในการต่ืนเชา้และมีชีวติอยู ่

ขณะเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยแ์ละหลายบุคคลท่ีฟังการรายงานผลการศึกษา ซ่ึงมีชีวติ

นอกเรือนจ า แทบไม่อยากต่ืนเชา้และรู้สึกวา่ชีวติจ าเจน่าเบ่ือหน่าย 

 หายใจเขา้ ร้ัวอาจลอ้มร่างกายเราไวไ้ด ้ กฎเกณฑอ์าจจ ากดัการกระท า 

ความอยากไดใ้คร่มีอาจฉุดร้ังหวัใจเรา แต่ส่ิงเหล่าน้ีมิไดก้ าหนดการเลือกของชีวติ 

เม่ือเรายอมรับขอ้จ ากดัต่างๆ และส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ใจ เราจะมองก าแพงในมุมใหม่  

เราจะเห็นคุณค่าของการลงมือท า เราจะเห็นช่องทางท่ีเป็นไปไดเ้สมอ 

 แทนท่ีเราจะตอกย  ้ากบัความทุกขห์รือขอ้จ ากดั ลองมองเห็นคุณค่าของ

ส่ิงท่ีมี ส่ิงท่ีเราพลาดไป ส่ิงท่ีเราพอท าได ้ มองใหเ้ห็นวา่ธรรมชาติตอ้งการสอน

อะไรกบัชีวติ ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้นคืออะไรบา้ง และความทุกขไ์หน

ท่ีเราตอกย  ้ากบัตนเอง  

 หายใจออก เม่ือเราไม่ยอมรับแลว้ เราอาจท าทุกวถีิทางตามท่ีคุน้ชิน

เพ่ือกลบเกล่ือนปัญหาหรือขจดัส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหพ้น้ทางไป เราอาจมวัออ้ยอ่ิงเสียดาย

อดีตอนังดงาม เสียดายความสมัพนัธ์ท่ีตอ้งแปรเปล่ียนไป อาลยักบัเสน้ทางท่ีก าลงั

จะกา้วล่วงเลย แมห้วัใจเปล่งเสียงวา่เสน้ทางอนังอกงามรอคอยอยู ่

 ยอมรับเพ่ือเลือกใหม่ การยอมคือการเคารพต่อความจริง อยา่งท่ีเป็น 

มิใช่เพราะการคิดตอกย  ้า การรับคือการเตม็ใจรับผลจากการเลือกท่ีผา่นมา  ยอมรับ

เพ่ือวางลงและกา้วต่อไปอยา่งเห็นคุณค่า 
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๑๗ 

 หายใจเขา้ กลบัมาลืมตาและหนัหนา้สบตากบัชีวติ รับรู้เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนอยา่งไม่จ ากดัตนเอง มองรอบดา้นและใหเ้วลาดูแล เพียงยอมรับมิตอ้งปรุง

แต่งใหเ้กินเลยหรือลดลง ทบทวนมิใช่ตอกย  ้า  เขา้ใจตวัเองมิใช่ซ ้ าเติม ยอมรับเพื่อรู้

ความจริง มิใช่ยอมแพห้รือหลบัตาสู ้ แต่กา้วอยา่งเห็นคุณค่าในตนเองและชีวติ 

 หายใจออก ส าหรับผูฝึ้กฝนการเขียนเพ่ือการใคร่ครวญตนและพฒันา

ชีวติ ใหทุ้กการเขียนคือการยอมรับและเผชิญหนา้กบัความจริง ใหห้วัใจติดตามการ

เขียนทุกอกัษร และรับฟังเสียงความคิด ความรู้สึก และปัญญา ใหก้ารเขียนพาเรา

สบตากบัตนเอง ผา่นการเขียนทบทวนหรือการเขียนบนัทึกประจ าวนั เขียนเพื่อ

ตระหนกั ยอมรับ และวางลง 

 เราอาจลองใชเ้ทคนิควธีิการดงัน้ี เพื่อทบทวนดา้นในของตนเอง  

 เขียนไม่หยดุปากกา โดยใชเ้วลา ๑๕ นาทีข้ึนไป โดยทุกบรรทดัให้

เขียนเติมต่อจากประโยค ดงัน้ีวา่  “ฉนัยอมรับวา่” 

 เม่ือเขียนบนัทึกจบ ลองบนัทึกทบทวนต่อทา้ย ยอมรับกบัการยอมรับ 

หายใจเขา้ใหรั้บรู้ความรู้สึกและถอ้ยค าต่างๆ หายใจออกใหต้ระหนกัความหมายท่ี

ซ่อนอยูภ่ายใน  

 เพียงยอมรับ อิสระไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
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๑๘ 

_________________________________________________________ 

 

“ หลากรสในหน่ึง       ” 

 

 ชีวติก็เป็นเช่นน้ีล่ะ! หลากหลายรสชาติท่ีต่างกนัรวมกนัอยูใ่นชีวติของ

คนเราน่ีแหละ! แต่ไม่วา่รสชาตินั้นจะแตกต่างหลากหลายมากเท่าใด ก็ยงัก่อเกิด

ส่วนผสมและสูตรท่ีลงตวั ไม่วา่ระหวา่งใชชี้วติจะยุง่เหยงิสกัเท่าไร ส่วนผสมทุก

อยา่งถูกใส่รวมกนัหมด เขยา่แลว้เขยา่อีก คนแลว้คนอีก ใส่วตัถุดิบเพ่ิม ใส่เหตุการณ์

ใหม่ลงไป เหยาะซอสเพ่ิมความกลมกล่อม... สุดทา้ยแลว้ชีวติของทุกคนต่างก็มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงาม หอมหวาน รสชาติถูกใจผูป้รุงและผูชิ้มเป็นอยา่งยิง่! 

 ส่ิงท่ีน่าตลกก็คือ ไม่วา่ทุกอยา่งจะเละเทะ ขาดๆ เกินๆ บา้ง ตั้งไฟแรง

เกินบา้ง ใชเ้วลานานเกินไปบา้ง บทสรุปของชีวติคือการยอมรับ เขา้ใจมนั ปล่อยวาง

บา้งก็ได ้และมีชีวติท่ีเหลืออยูเ่พ่ือรัก... ชีวติอีกมาก 
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๑๙ 

 ความรักก็เป็นเร่ืองตลกแบบน้ีเหมือนกนัหรือเปล่า? เขาวา่กนัวา่ ความ

รักเป็นส่ิงท่ีก่อเกิดทุกสรรพส่ิง... และอีกร้อยพนันิยามส าหรับความรัก มนุษยเ์ราช่าง

สรรหาสญัลกัษณ์ต่างๆ เพ่ือแปลความรักใหเ้ป็นรูปธรรมมากมายเหลือเกิน... ไม่วา่

จะเป็นตวัอกัษร รูปภาพ ภาษากาย แมก้ระทัง่ค  าวา่ ‘ความรัก’ ยงัไม่สามารถท า

ใหเ้ราเขา้ใจแมเ้พียงเศษละอองทุลีของความรักอนัยิง่ใหญ่ อนัขบขนัน้ีไดเ้ลย 

 ความแตกต่างหลากหลายของส่วนผสมชีวติของ ‘เมนูชีวติ’ ยิง่

มากยิง่อร่อยฉนัใด ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกนัยิง่ต่างกนัมากก็ยอ่มมี

ประโยชน์มากฉนันั้น... 

 เสน้ทางชีวติของคนเรา หากไดพ้บเจอผูค้นท่ีแตกต่างจากเราโดย

ส้ินเชิง ยอ่มเป็นโอกาสท่ีเราจะเรียนรู้อะไรไดอี้กมากมายคลา้ยๆ กบัการอ่าน

หนงัสือดีๆ สกัเล่มหน่ึง “หนงัสือคือเร่ืองราวของตวัเรา จากมุมท่ีเราไม่ไดม้อง

” ฉนัเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่! 

 หลงัจากผา่นช่วงเวลาแห่งการเติบโตมาเกือบยีสิ่บปีแลว้ หลงัจากท่ี

หลงรักและอกหกัจากหนงัสือมามากมายนบัไม่ถว้น และก่อนท่ีจะท าหนา้ท่ีอนัหนกั

อ้ึงของผูใ้หญ่ผูมี้อิสรภาพ... ส่ิงหน่ึงท่ีฉนัตระหนกัถึงก็คือ “ฉนัมองเห็นตวัของ

ฉนัเองอยูใ่นตวัของทุกคน” ไม่วา่จะเป็นเพ่ือนฝงู ญาติพี่นอ้ง คนท่ีเดินผา่นไป 

สตัวน์อ้ยใหญ่ท่ียงัไม่เคยใกลชิ้ดกนั แมแ้ต่เหล่าพฤกษานานาพรรณ... ทุกคร้ังท่ีฉนั

จอ้งมองเขา้ไปในดวงตา และเห็นจิตวญิญาณแห่งความทุกขภ์ายในตวัพวกเขา ใช่ 

อ่านไม่ผิดหรอก ‘ความทุกข’์ น่ีแหละ ฉนัเห็นความเจบ็ปวด ทรมาน ส้ินหวงั 

ไม่รู้... ส่ิงท่ีฉนัสามารถจะท าไดห้ลงัจากท่ีรู้ตวัวา่ส่ิงน้ีคือพรสวรรคข์องฉนัคือการ
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๒๐ 

ยอมรับมนั ยอมรับในความแตกตา่ง และในแต่ละดวงจิตท่ีฉนัสมัผสัถึง... ไม่มีดวง

ไหนท่ีจะเหมือนกบัอีกดวงเลย เขาต่างกนัมาก มากจนลืมวา่พวกเขาเหมือนกนัมาก

... พรสวรรคอ์นัน้ีท าใหฉ้นัเปิดใจพร้อมท่ีจะเช่ือมโยงประสานรอยร้าว และเยยีวยา

สองโลกสองดา้นท่ีอาจไม่ลงรอยกนั ใหก้ลบัมาเขา้ใจตวัเองพร้อมๆ กบัรักชีวติ 

พฒันาจิตวญิญาณ เรียนรู้และเติบโตไปดว้ยกนันะ 
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๒๑ 

_________________________________________________________ 

 

๓ “  ขอท าร้ายตนเอง ” 

 

ไยฉนัตอ้งด่าวา่เธอ แมจ้ านนดว้ยสายตาเขม้แขง็ท่ีเจ็บปวดทว้งถาม 

ฉนัก็มิยอมวา่เธอ แมห้วัใจปวดร้าวและรอคอยท่ามกลางฝนตกใน 

 

ฉนัขอเฆ่ียนตีตนเอง แต่มิยอมใหเ้ธอเจ็บปวด 

ฉนัจะท าร้ายเธอเพื่ออะไร ในเม่ือบาดแผลของเธออยูท่ี่หวัใจของฉนัน้ี 

ฉนัมิขอวา่เธอ แมต้อ้งเก็บกลั้นค าแหลมคมกดล้ินบาดตนเอง 

ฉนัขอเก็บบทกวง่ีายงามผา่นจดหมายสู่ดวงตาคู่นั้น 

เขียนลายเสน้ราวเด็กนอ้ยหดัวาดจากมือท่ีเธอหลงรัก 
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๒๒ 

ไยฉนัตอ้งเฆ่ียนตีหวัใจเธอดว้ยความโกรธ  ในเม่ือฉนัมีส่ิงล ้าค่ากวา่นั้นมอบแก่เธอ 

ไยตอ้งปะทุอารมณ์ฟาดฟัน มีเด็กนอ้ยอยูใ่นออ้มกอดตรงน้ี 

ในเม่ือฉนัปลูกตน้ไมก้บัเธอมานานกวา่เรารู้ 

ฉนัขอท าร้ายตวัเองแต่มิขอหกัท้ึงไมท่ี้งดงามระหวา่งเรา 

 

หากการทนทุกขท์วจีะสยบอตัตาท่ีแขง็กร้าว 

ฉนัขอยอมเหม่อมองเธอในคืนค ่าล าพงั 

เงียบค าท าตามสญัญามืดมวั 

ฉนัยอมอาเจียนเป็นสีแดง เม่ือเลือดเน้ือเธอเคยแนบเนาจุมพิษ 

สองกายห่างไกลใช่ห่างเหิน  ตรงน้ีใช่ไหม ฉนัลูบไลอ้ากาศเบ้ืองหนา้  

 

หากความเจบ็ปวดท่ีเก็บกลั้นจะเฆ่ียนฉนัจนอ่อนแอ  

ฉนัขอน าร่างท่ีชอกช ้า โอบกอดอ่อนโยนแก่ไมท่ี้งดงามระหวา่งเรา 

 

ใหน้ ้ าตารดริน วนัหน่ึงท่ีจะงอกงาม 

 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑๓  ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๓ 

๔ “ เราจะป่วยด้วยกนั ” 

 

เราและโลกต่างป่วยไข ้

ร่างกายโรยแรงและอ่อนลา้ 

หายใจแทบระทดระทวย 

ท้ิงร่างด่ิงลึกบนเบาะโซฟา 

อกฉนัไหวพะเยบิ ไหล่หลงัเขยื้อนตาม 

ฉนัรู้สึกได ้ถึงผิวเบาะนุ่มหนา ดนัข้ึนลง 

หวัใจเตน้รัว ส่วนอ่ืนก็สัน่ 

ถนนขา้งนอกนัน่ สะเทือนทุกวนัวาร 

ยามทอดเทา้ถนนเมือง 

มิอาจหายใจไดเ้ตม็ท่ี 

ตน้ไมค้งทรมานไม่นอ้ยกวา่ใคร 

ไอโครกครากคร้ังลมโกรกกราก 

ผิวกายใบหนา้ซีดเซียวเม่ือตอ้งทนอยูแ่สนนาน 

กอ้นเมฆใหญ่นอ้ยช่างโชคร้ายเหลือเกิน 

สุนขัร่อนเร่ไร้ใครแลเหลียว 

ผอมแหง้ร่างกายหม่นไหม ้

ผืนแผน่ดินหม่นหมองไม่ผิดแผก 

สายน ้ าหลายสาย ช่ีชีวาเน่าเหมน็ 
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๒๔ 

โรงงานเจ็บป่วยปล่อยเช้ือร้ายแพร่กระจาย 

ความหิวโหยไม่สุดส้ิน สิงสู่ทุกตลาดสมยัใหม่ 

ฉนักิน กิน แลว้กิน 

อุตสาหกรรมก็กินตามมา 

กินป่าไมใ้นภูเขา กินดอกไมใ้นเรา 

การเมืองอ่อนแอ ความงามในใจคนหายไป 

ใจฉนัสบัสนวุน่วาย สงัคมขดัแยง้ 

หวัน้ีปวดร้าวราวสวา่นขดุเจาะ 

เคร่ืองยนตจ์กัรกลท างานบา้คลัง่ 

เหน็บเหน่ือยอยากกลบัไหล 

โลกแกวง่ไกวเร็วร่ี 

ใจไม่อาจสงบงนั 

ความเจบ็ป่วยในสงัคมผา่นดวงตา 

ส่ือดวงใจ 

 

 

/ ปลายปี ๒๕๕๓  
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๒๕ 

เธอเอย จะหา้มฉนัมิใหแ้บกรับทุกขท์นกบัเธอไดอ้ยา่งไร  

ในเม่ือเราต่างคือโลกใบเดียวกนั ความป่วยของเธอมิไดไ้กลจากหวัใจฉนัเลย  

ในพ้ืนท่ีมหศัจรรยร์ะหวา่งกนั ความรับผิดชอบท่ีจะดูแลตม้ไมต้น้น้ี 

 เป็นของเราร่วมกนันะ

 


